Školní družina měla
opět po roce karneval.

Vybraní žáci se
zúčastnili
Blahoveckých her.

PRÁVĚ DRŽÍTE V RUCE
7. ČÍSLO
10. ROČNÍKU (2011/2012)
ŠKOLNÍHO ČASOPISU
ZŠ BRATŘÍ ČAPKŮ ÚPICE

Po třech letech jsem
získal pro naši školu
zlato na Úpické laťce.
Na fialovo-modrý den jsme se
pěkně vyparádili.

Postoupila jsem do
krajského kola
soutěže v recitaci.
A mnoho dalšího ...

Telefony:
do školy (napojen na ústřednu):
499881138
do ředitelny (+ fax):
499884875
do školní jídelny:
499781336

E-mail:
blahovkaupice@volny.cz
zakouril@zsbcupice.cz
Webové stránky školy:
www.zsbcupice.cz

Pro všechny šikovné děti a jejich rodiče pořádáme
tvořivou dílnu na téma
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍČKO
Sejdeme se v úterý 3. dubna 2012 v 16 hod. ve
školní jídelně naší školy.
Vezměte s sebou mladší sourozence, rodiče,
babičky a dědy a přijďte si společně vyrobit
velikonoční dekorace, uplést pomlázku, zkuste si
nazdobit perníček. Kdo má možnost, přinese si
vyfouknutá vajíčka, proutky na pomlázku,
pastelky, nůžky, případně krabičku na hotové
výrobky.
Dobrovolným vstupným nám přispějete na
materiál. Děkujeme.

Dominika Křížová, Nikola Křížová,
Aneta Staníková a Martin Dytrych
zvou žáky 2. stupně na unikátní
zážitkovou víkendovku
„THE VOYAGER“.
Uskuteční se 5. – 7. dubna
(čtvrtek – sobota = Velikonoční prázdniny)
v prostorách naší tělocvičny.
Přihlášky se vydávají od úterý 27. března 7.30
v kanceláři pana Dytrycha!
Poslední termín pro odevzdání přihlášky je pátek
30. března (do 14.00).
Přihlášky včetně příspěvku na jídlo a pití vybírá
osobně pan Dytrych.

6. ročník (žáci rozděleni do tří skupin):
1. skupina – k čemu potřebujeme vodu, co se stane,
když voda nebude
2. skupina – anketa „Jak šetřím či plýtvám vodou“
3. skupina – měření objemu kapky vody, kolik vody
proteče za noc při kapajícím kohoutku
7. ročník (žáci rozděleni do dvou skupin):
1. skupina – čistírna odpadních vod v našem městě
2. skupina – povodně v historii našeho města
8. ročník:
zpracování referátů na téma „Koloběh vody
v přírodě“
laviny (jak se chovat v lavině), úbytek ledovců
voda v našem těle
9. ročník:
extrémy počasí, pitná voda a její zásoby
zpracování referátů s ekologickou tématikou

Na čtvrtek 19. dubna 2012
pro vás chystáme celoškolní projekt
„VODA“.
Obsah projektu v 1. – 5. ročníku:
1. ročník – „Co plave a co se potápí“
2. ročník – „Co se ve vodě rozpustí a co ne“
3. ročník – „Řeka“
4. ročník – „Rybník“
5. ročník – „Moře“

Základní škola Bratří Čapků vyhlašuje
6. ročník výtvarné soutěže

„ROZESMÁTÝ SVĚT“.
Své práce na téma „Žijeme olympiádou“
odevzdávejte přímo v naší škole nebo je zasílejte na adresu:
ZŠ Bratří Čapků, Komenského 151, 542 32 Úpice.
Organizátorkami akce jsou Mgr. Daniela Mikešová
a Mgr. Veronika Prouzová.
Kategorie soutěže:
kategorie dětí z mateřských škol do 4 let,
kategorie dětí z mateřských škol do 6 let,
kategorie žáků 1. a 2. ročníku základních škol
a kategorie žáků 3. – 5. ročníku základních škol.
Posledním termínem pro odevzdání prací je
30. duben 2012.

Jako spolupořadatelé vás zveme
v pondělí 30. dubna 2012
na oslavy Filipojakubské noci.
Sraz čarodějnic a čarodějů bude v 18.00 na
Náměstí T.G.M. v Úpici, kde se také uskuteční
krátká vystoupení.
Průvod se poté přesune na Dlouhé Záhony, kde
se uskuteční další program.

V pátek, 24. února, po obědě jste mohli v naší tělocvičně potkat indiána, kočičky všech velikostí, vojáky nebo
doktora. Jak je to možné? Konal se zde totiž tradiční karneval školní družiny.
A bylo veselo. Úvod obstarala promenáda všech masek, která nesmí chybět na žádném správném karnevalu.
Rychlost a šikovnost prověřily soutěže jednotlivců i celých družstev. A závěr? Přeci vždy tolik oblíbená diskotéka,
kde se každý může do sytosti vyřádit.
Poděkování patří všem, kteří se na karnevalu jakýmkoliv způsobem podíleli. Za rok se budeme těšit nashledanou!
(Šárka Paulusová)

Vše podstatné z karnevalu školní družiny zachytila Blahovka Tv. V reportáži, kterou najdete na našich webových
stránkách www.zsbcupice.cz přímo pod článkem o této akci si tak můžete prohlédnout „na živo“ masky i veškeré
dění v tělocvičně.

Opět po roce v úterý 6. března 2012 se žáci 1. stupně sešli ve velké tělocvičně na tradičních Blahoveckých hrách.
Tyto hry jsou v podstatě završením celoročního tréninku čtyř disciplín - šplhu, hodu plným míčem, člunkového
běhu a skoku z místa. Každou třídu v nich reprezentuje čtyřčlenné družstvo nejzdatnějších chlapců a dívek a to
soutěží se svými spolužáky z paralelní třídy.
Bára Müllerová z 5.A letos opět potvrdila své sportovní kvality, když překonala o tři body rekord Kristýny
Šulitkové z roku 2005. Ve své kategorii dosáhla 69 bodů! Stejně úspěšní byli i prvňáci Patrik Fabián a Rozálie
Térová. Patrik získal 67 bodů a překonal tak o dva body šest let starý rekord Petra Formánka. Rozárka o jeden bod
vylepšila rekord Báry Müllerové z roku 2008.
Na závěr byli nejzdatnější závodníci tradičně odměněni diplomy, čokoládovými medailemi a sladkostmi.
(Eva Prouzová)
1. třídy - chlapci:
1.
Fabián Patrik (1.A)
2.
Hruška Jan (1.B)
3. – 4. Hejna Vojtěch (1.B)
Grund Dominik (1.B)

2. třída - chlapci:
1. Lacko Matyáš (2.A)
2. Vodák Jan (2.A)
3. Káňa Martin (2.A)

3. třídy - chlapci:
1. Pecháček Jiří (3.A)
2. Černý Michal (3.A)
3. More Štefan (3.A)

67 b. R
50 b.
47 b.

54 b.
47 b.
45 b.

49 b.
45 b.
43 b.

1. třídy - děvčata
1. Térová Rozálie (1.A)
2. Hebká Agáta (1.B)
3. Horáková Michaela (1.B)

67 b. R
61 b.
51 b.

2. třída - děvčata
1.
Mikešová Daniela (2.A)
2.
Holanová Michaela (2.A)
Kubasová Leona (2.A)

54 b.
53 b.
48 b.

3. třídy - děvčata
1.
Matysková Karolína (3.A)
2. – 3. Čapková Anita (3.A)
Mesnerová Eliška (3.A)
44 b.

48 b.
44 b.

4. třída – děvčata
1. Dufková Adriana (4.A)
48 b.
2. Řeháková Anna Marie (4.A) 42 b.
3. Hrušková Lenka (4.A)
35 b.

4. třída - chlapci
1. Ott Vojtěch (4.B)
56 b.
2. Luštinec Filip (4.A)
55 b.
3. Nývlt Matyáš (4.B)
51 b.
5. třída – děvčata
1. Müllerová Barbora (5.A) 69 b. R
2. Kuldová Kamila (5.A)
61 b.
3. Knížová Simona (5.A)
49 b.
5. třída – chlapci
1. Nývlt David (5.A)
2. Kroužel Martin (5.A)
3. Marek Daniel (5.A)

45 b.
38 b.
33 b.

V sobotu 10. března 2012 se městský sál nad Tomanem zaplnil maminkami, babičkami, tetičkami, prostě samými
ženami, aby zde společně oslavily svátek MDŽ. A děti z našeho sborečku tady opět nechyběly. Zazpívaly pět
veselých písniček, za což sklidily velký potlesk a sladkou odměnu. A i přes to, že začínaly jarní prázdniny, sešlo se
nás třicet pět. Všem moc děkuji.
(Radka Řeháková)

Členové dramatického kroužku pozvali všechny
prvostupňáky na dva krátké příběhy, které během prvního
pololetí nacvičili se svou vedoucí, paní učitelkou Petrou
Báčovou. Jako jeviště posloužilo malé pódium ve školní
jídelně, které si nadšení herci vyzdobili vlastnoručně
vyrobenými kulisami. Obdiv sklízely i nápadité kostýmy.
První příběh vyprávěl o nesnesitelně pyšném a protivném
banánu, který se vytahoval na ostatní ovoce a zeleninu a
nakonec po zásluze skončil v popelnici. Druhý příběh byl
detektivní a hledalo se v něm ztracené tričko a samozřejmě
ten, kdo ho ukradl.
O tom, že oba příběhy měly úspěch, svědčilo soustředěné a
naprosto představením zaujaté publikum, které nakonec
účinkující odměnilo velkým potleskem.
Všem hercům i paní učitelce ještě jednou děkujeme a
těšíme se, co pro nás připraví příště.
(Eva Prouzová)

Poslední únorový den roku 2012 zavítali naši žáčci do
Galerie
Julie
Winterové-Mezerové
umístěné
v nejvrchnějším patře zdejšího muzea. Se životem a dílem
úpické rodačky byli již částečně obeznámeni ve výuce a
paní ředitelka je pochválila, že si vše pěkně pamatují. Do
galerie si přišli vyslechnout podrobnosti a zajímavosti o
malířčině osudu a na vlastní oči si prohlédnout alespoň
část z bohaté sbírky obrazů. Paní ředitelka Strachotová
dětem ukázala řadu fotografií malířky samotné, jejích
blízkých i domů, ve kterých žila, a vyprávěla jim o jejích
školních úspěších. Děti žasly nad tím, že Julie během
svých studií obdržela pouze jedinou dvojku a učila se hned
tři cizí jazyky. Zaujala je i tmavá barva svatebních šatů a
to, že paní malířka neměla ráda řezané květiny. Při
prohlídce obrazů se žákům líbily nejen obrazy
s květinovou tématikou, ale i četné portréty. Na závěr děti
ještě nahlédly do místnosti, ve které jsou uskladněna další
díla paní Mezerové, i na půdu.
Děkujeme paní ředitelce za zajímavou prohlídku i čas a
těšíme se na další návštěvu muzea.
(Renata Kafková)

Pacient se probral z narkózy a chirurg mu povídá: „Operace se zdařila!“ „To je sice pěkné, ale já jsem vám přišel
opravit vodovod, já jsem totiž instalatér!“
Slepic snese sedmikilové vejce. To samozřejmě vzbudí zájem médií a novináři se ptají kohouta: „Budete se snažit o
další, ještě větší?“ „Ne.“ A co tedy plánujete?“ „Půjdu zmlátit pštrosa!“
Je takhle Somálec v nemocnici a říká sestřičce: „Sestřičko támhle v rohu je pavouk, mohla byste ho sundat?“
Sestřička: „Ale pane, ten je malý, ten Vám nic neudělá!“ Za chvíli jde kolem somálcova pokoje a slyší: „Ty sviňo,
kam mě táhneš!“
Lord popíjí svou oblíbenou whisky a když dopije, vyhodí láhev z okna. Pod oknem se ozve výkřik. Tu se lord otočí
na svého sluhu, povytáhne jedno obočí a otáže se: „Jean, v té láhvi byli lidé?“
Dva policajti lezou přes zeď. První policajt ji nemůže přelézt a tak říká druhému: „Prosím, udělej mi kozu.“
„Mééééé!“

1)

2)

Vtipné texty napište na výherní kupón a můžete vyhrát!
Sedí veverka na stromě a louská oříšky. Rozlouskne první - stříbrné šaty. Rozlouskne druhý - zlaté šaty. Rozlouskne
třetí - diamantové šaty. Veverka se rozpláče, schoulí se pod větvičku a vzlyká: ,,Já snad kvůli té pohádce umřu
hlady!“
„Kolik vážíte?“ ptá se doktor pacientky. „70 kilo.“ Doktor si to zapíše. „A jakou váhu jste měla nejvyšší?“ „90 kilo.“
Doktor si to zapíše. „A jakou nejnižší?“ „Tři kila padesát,“ odpoví pacientka.
„Tak, co jste dnes dělali ve škole, Pepíčku?“ „Stáli na jedné noze.“ „Jako čápi?“ „Ne, jako blbci!“
„Haló, policie? Jel jsem autem a srazil jsem dvě slepice.“ „No, tak je položte na krajnici. Ať je další auta
nerozmažou po vozovce.“ „Rozumím. A co mám udělat s jejich motorkou?“
Turecký host v Tatrách práší z okna koberec. Jde okolo bača, zastaví se a říká: „Tak co, Aladine, nestartuje?“
Pouští jde chlap. Už tři dny. Má žízeň. Najednou v delíriu vidí v dálce za dunami stánek a v něm prodavač. Zase
vyrazí s novou energií. Když dojde až ke stánku, udýchán zachrčí: „Vodu!“ Prodavač povídá: „Ne, já prodávám jen
kravaty.“ Chlápek zoufale padne k zemi, ale pak se zvedne a ztěžka vyrazí dál. Další noc. Další den. Najednou v
delíriu vidí v dálce za dunami hotel. Doplazí se ke vchodu. Před vchodem stojí vrátný v livreji. Chlap zachroptí:
„Vodu!“ A vrátný na to: „Lituji, pane, ale bez kravaty Vás sem nepustím.“
„Pepíček se ptá paní učitelky: „Můžou mít děti děti?“ Paní učitelka mu odpoví: „Ne!“ Pepíček jde k oknu a zavolá:
„Aničko, tak můžeme!“
Víte, kolik je na světě Somálců? 65 kilo!
(stránku připravila Aneta Staníková)

Dne 5. března 2012 proběhlo v budově Gymnázia v Trutnově okresní kolo
Chemické olympiády, kterého jsem se zúčastnil. Paní učitelka Nývltová mě na
tuto olympiádu velmi dobře připravovala, byla ochotna využít i svůj volný čas
k vysvětlení důležitých věcí. Ale i já jsem musel chemii věnovat nějaký svůj
volný čas na přípravu této olympiády. Věděl jsem, že konkurence bude i
tentokrát veliká. Na olympiádu jsem odjížděl s vědomím, že otázky nebudou
jednoduché, ale že jsem na ně připraven. Ale obával jsem se některých otázek,
na které nebudu znát odpověď nebo na ně nebudu schopen jakýmkoli jiným
možným stoprocentním způsobem odpovědět. Moje obavy vyplnil hmotnostní
zlomek v praktické části olympiády, i přes to, že bych ho pravděpodobně v jiné
situaci spočítal, nebyl jsem schopen odpovědět na jakoukoli otázku mířenou
tímto směrem :). V ostatních oblastech této olympiády jsem na tom nebyl
špatně. Pokud bych správně odpověděl na otázky v praktické části mohl jsem
dosáhnout mnohem lepšího umístění. I při řešení soutěžních úloh jsem se
dozvěděl nové a zajímavé informace, které jsem neznal. I tato zkušenost
rozhodně není k zahození, v budoucnu mi může dopomoci k tomu, že budu
moci na jiné otázky tohoto způsobu umět odpovědět. Není nejdůležitější vyhrát
ale zúčastnit se ;).
(Daniel Dolejška)
Děkuji Danu Dolejškovi za reprezentaci školy a za jeho snahu obstát v řešení náročných úloh. Přestože neúspěch v
praktické části nepříjemně ovlivnil jeho konečné pořadí, umístil se na 11. místě z celkového počtu 16. Této soutěže
se zúčastnilo z trutnovského okresu pouze osm škol. Svědčí to o celkové náročnosti soutěže jak pro soutěžící, tak i
pro učitele, kteří žáky připravují.
(Věra Nývltová)

Ve středu 7. března se v učebně 2.A sešlo 21 žáků 1. stupně - všichni ti, kteří si
chtěli poměřit síly ve zpěvu. Ze školního kola přímo do kola okresního
postupuje vždy ten nejlepší z každé kategorie. Letos nás v okrese bude
reprezentovat Rozárka Térová, Nikola Winklerová a Anička Skřivánková.
Držíme jim palce a přejeme mnoho úspěchů.
(Veronika Prouzová)
0. kategorie:
1. Rozálie Térová (1.A)
2. Eliška Grossmannová (1.B)
3. Agáta Hebká (1.B)
1. kategorie:
1.
Nikola Winklerová (2.A)
2.
Johana Cachová (2.A)
3. – 4. Kristýna Jakubčaninová (2.A)
Veronika Koperová (2.A)
2. kategorie:
1. Anna Skřivánková (4.A)
2. Anna Marie Řeháková (4.A)
3. Veronika Komůrková (5.A)

Ve středu 7.3.2012 se tři žáci naší školy zúčastnili
v Trutnově okresního kola soutěže „Dětská
scéna“. Tato soutěž je součástí 41. celostátní
přehlídky dětských recitátorů.
Celkem soutěžilo 43 dětí, konkurence byla
opravdu veliká. I když Tomáš Hofman ze 3.A,
Matyáš Nývlt ze 4.B a Renata Galuščáková z
5.A nezískali postupová místa do krajského kola,
nevadí. S nadšením a vzorně reprezentovali naši
školu. Moc jim děkujeme.
(Blanka Pavlásková)

Řeč, to je dar. Umožňuje nám sdělit naše požadavky, touhy a pocity.
Dnešní uspěchaná doba nám však dává stále méně příležitostí, abychom
toho využili. Jsme proto velmi rádi, že právě naši žáci se snaží svůj ústní
projev stále zdokonalovat. Svoje síly mohou pak změřit s ostatními
v různých soutěžích. Mezi nejznámější patří tradiční Festival umělecké
činnosti.
Dne 8. března 2012 se konalo okresní kolo v recitaci. Zúčastnila se ho i
žákyně 9.A Tereza Seidelová. Připravila si nádherný úryvek z knihy „Na
západní frontě klid“. Autorem této knihy je vynikající spisovatel E. M.
Remarque. Svým procítěným projevem upoutala Tereza porotu tak, že
postoupila do krajského kola. Je to velký úspěch a přinesl nám obrovskou
radost a chuť do další práce.
Terezko, gratulujeme Ti a přejeme hodně úspěchů a mnoho zapálených
posluchačů v krajském kole, které se koná v Hradci Králové. Děkuji Ti za
vzornou přípravu a svědomitý přístup.
(Petra Báčová)

Vynikajícího úspěchu dosáhli naši žáci na okresním kole Zeměpisné olympiády, které se
konalo ve čtvrtek 22. března ve Dvoře Králové nad Labem. V nejmladší kategorii 6. tříd
obsadil Vít Levinský skvělé 2. místo a zajistil si tak postup do krajského kola, které se
koná 18. dubna v Hradci Králové. Na bronzové příčce se ještě umístil v kategorii 8. – 9.
tříd Radim Kejzlar, který se již může pyšnit dvojnásobným vítězstvím z předchozích
dvou let. Špatně si nevedla ani Eliška Vodičková v kategorii 7. tříd, která skončila
uprostřed startovního pole. Dlouhodobě skvělé výsledky naší školy v této soutěži
dokazuje fakt, že do krajského kola jsme postoupili již čtvrtým rokem v řadě. Všem
našim reprezentantům patří veliké poděkování.
(Martin Zakouřil)

IN THE COUNTRY – v přírodě

places-místa
COUNTRY-příroda
PARK-park
WOOD-les
MEADOW-louka
FIELD-pole
HILL-kopec
MOUNTAIN-hora

VOCABULARY
verbs - slovesa
WALK-procházet se
SEE-vidět
WATCH-pozorovat
RUN-běhat
PLAY-hrát si
SIT-sedět

things-věci
TREE-strom
BUSH-keř
FLOWER-květina
BENCH-lavička
SLIDE-klouzačka
SWING-houpačka

SCRAMBLED SENTENCE –pomíchané věty
What we do in the country? (Co můžeme dělat v přírodě?)
1)

3)

BIG SPRING CROSSROAD

Dolů
1. procházet se
2. les
3. lavička
4. hora
5. hrát si
6. keř
7. pole
10. louka
11. houpačka
12. strom
13. sedět
Rovně
5. park
7. květina
8. příroda
9. kopec
11. klouzačka
14. běhat
15. pozorovat
16. vidět

SCRAMBLED SENTENCES
Řešení:
1)We walk in the wood.2) We sit in the meadow.
3) We swing and slide in the park.

2)

Z písmen v šedých polích sestav tajenku
One of the first spring flower is:
TAJENKA: __ __ __ __ __ __ __ __
(soutěžní)

(stránku připravila Silvie Žďárská)

Ve středu 21. března 2012 se na naší škole uskutečnil fialovo-modrý den, který pro žáky připravil školní parlament.
V tento den se soutěžilo o nejlepší třídu na prvním i druhém stupni a o nejlepší jednotlivce. Úkol byl jednoduchý,
vzít si na sebe něco fialového nebo modrého. Na prvním stupni byly všichni děti perfektně přestrojeny, vyhrát však
může pouze jedna třída. A tak tříčlenné porotě ve složení Otakar Bárta, Nikola Mlčáková a Veronika Davidová
nezbývalo nic jiného, než se radit, radit a radit. Celkové hodnocení probíhalo tak, že si každý z porotců k určité třídě
napsal několik bodů. Která třída měla nejvyšší počet, vyhrála! Nakonec největší počet bodů získala třída 2.A s 29,5
body před 1.B s 27 body. A jako nejlepší jednotlivci se nám představila děvčata ze 3.A, Veronika Čiháková a Eliška
Mesnerová. Z 1.B pak Michaela Horáková. Na druhém stupni byla nejlepší třída 9.B s 23 body před 6.A s 21 body.
Jako nejlepší jednotlivec se nám představil Aleš Scholz ze 6.A a Pavel Růžička ze 7.A. Děkujeme všem, kteří se do
těchto barev přestrojili. A vy, kteří jste nevyhráli, netruchlete, není přece důležité vyhrát, ale zúčastnit se!
(za školní parlament Veronika Davidová)

Tři roky jsme čekali na dalšího našeho vítěze Úpické laťky. V roce 2009 se podařilo vybojovat prvenství starší
žákyni Monice Beránkové, v letošním roce zcela jasně dominoval v kategorii starších žáků Jakub Fejfar. Svůj rekord
si vylepšil o 11 cm a překonal laťku ve výšce 161 cm. Vybojoval tak pro naši školu cenný zlatý kov.
Rozhovor s Jakubem Fefarem:
Pokolikáté jsi na Úpické laťce skákal?
Skákal jsem tu podruhé.
Jsi spokojený se svým dnešním výkonem?
Určitě, byl super!
Jaký byl tvůj dosavadní rekord?
150 cm.
Zúčastníš se i příštího ročníku?
Asi jo.

Jinak byl 22. ročník ve znamení boje dvou tradičních „líhní“ skokanských nadějí. Souboj TJ Dvůr Králové nad
Labem a Gymnázia Trutnov tentokrát skončil remízou, neboť si obě tyto organizace odvážely po třech prvenstvích.
Nejhodnotnějšího výkonu dne dosáhli dorostenec Petr Kaiser a junior Erik Dvořák, když přeskočili laťku shodně ve
výšce 175 cm. O vyrovnání rekordu v kategorii starších žákyň se výkonem 155 cm postarala Lada Pejchalová.
Již tradičně patří k Úpické laťce i kulturní představení. Ta letošní obstarala děvčata z místní ZUŠ A. M. Buxton,
skupina Jesters z Taneční školy Ballare ve Rtyni v Podkrkonoší a parkourová skupina „La Rage“.
No a samozřejmě nesmíme zapomenout na ty, bez kterých by se tato akce konat rozhodně nemohla – tedy na
sponzory:
Ing. Milan Pastorčák a Ing. Karolína Pastorčáková; ORELSOFT; BEAS a. s. Hradec Králové; JIP východočeská
Staré Hradiště; Maso Kazda Úpice a dva další sponzoři, kteří si nepřáli být jmenováni.
(Martin Dytrych, Aneta Staníková)

Umístění dalších našich reprezentantů:
6. Tomáš Paťha (dorostenec)
6. Richard Billi (mladší žák)
6. Nicol Kadrmasová (starší žákyně)
7. Viktor Kejzlar (dorostenec)
7. Eliška Buryšková (starší žákyně)
7. Kateřina Knížová (mladší žákyně)
8. Martin Kubiček (starší žák)
8. Lukáš Aman (mladší žák)
8. Jaroslav Suchánek (mladší žák)
10. Daniel Špinler (starší žák)
11. Tadeáš Haase (mladší žák)
13. Tereza Jareišová (mladší žákyně)

160 cm
125 cm
125 cm
160 cm
120 cm
115 cm
145 cm
120 cm
120 cm
135 cm
115 cm
110 cm

Ve čtvrtek 23. února tohoto roku, se v divadle Aloise Jiráska konal
vzpomínkový pořad s kameramanem Vladimírem Plickou, synem
národního umělce, profesora Karla Plicky, etnografa, folkloristy,
sběratele, hudebníka, filmového scenáristy, režiséra i kameramana,
fotografa, pedagoga a jednoho ze zakladatelů Akademie múzických
umění. Jelikož je Úpice jakousi „líhní“ skvělých kameramanů, jako
je Miroslav Janek a Jiří Středa, ujal se právě jeden z nich, a to Jirka
Středa, role průvodce tímto pořadem. V doprovodné projekci
připomněl významné etapy ze života tohoto významného kolegy
z branže, ale také si pro něj připravil překvapení v podobě filmového
pozdravu od spolupracovníků z řad umělců, jako je Marek Eben,
Lenka Pletková (filmová Gábina ze seriálu Kamarádi) a režisér
Jaroslav Hanuš. Pořad zpestřily písničky z repertoáru Suchý-Šlitr a
Svěrák –Uhlíř, v podání sborečku Základní školy bratří Čapků, pod
vedením Radky Řehákové. Michal Šeps – host pořadu, věnoval panu
Vladimírovi svou závěrečnou píseň Louise Armstronga What a
Wonderful World. A jelikož atmosféra byla velmi příjemná a
divákům ani pánům kameramanům se nechtělo odcházet,
pokračovaly veselé historky ještě v divadelní Bohémě, kde jsme se
pana Plicky zeptali:
Jak se pojíte s tímto městem?
No, tak ten můj život začal vlastně v Úpici. Naše rodina, to byli samí Úpičáci. Můj prapradědeček byl starostou
města Úpice, pan Pitaš. Tento pán měl dceru a to byla manželka mého dědečka Otakara Kremly, který tady dělal
školního zemského inspektora, no a jedna z jeho dcer, byla vlastně moje maminka. Teta Nyklíčková bydlela na
náměstí a byla majitelkou místního pivovaru. Potom tady měli Obstovi,obchod s látkami a to byli také příbuzní.
Jak se tady objevil Váš tatínek Karel Plicka?
Za první světové války se otec ve Vídni seznámil s kamarádem, který byl z Havlovic a ten ho přivedl sem, protože
táta byl vynikající muzikant, houslový virtuos. Dozvěděl se, že tady jsou absolventi pražské konzervatoře, seznámili
se a začali spolu hrát. Spolu s bratrem Richardem učili na zdejší škole a samozřejmě, že tu učila i moje teta a
maminka. Někdy v roce 1925 se táta s mámou seznámil a začali se spolu s bratrem Richardem s Kremlovými
děvčaty stýkat. To ale děda, zemský školní inspektor, známý pedant , nesnesl, protože si pro své dcery představoval
nějaké vyšší šarže, než obyčejné učitele, tak tátu honil po ulici tady po náměstí a řval na něj: „Mařenku nech nebo tu
hůl o tebe přerazím!“ Jenomže táta měřil dva dva a dědeček jen metr padesát osm, takže táta vždycky tak
popocupital a dědeček za ním přiskakoval a vždycky, když se k němu přiblížil, tak zase udělal dva skoky a bylo to
takové povyražení. Takže vlastně tím, že se táta seznámil s mojí maminkou, můžu říct, že kdyby nebylo Úpice,
nebylo by mě.
Vzpomínáte si na nějaké kamarády a lidi z Úpice?
No, tak samozřejmě tady Edoušek Kazda. Ale také jsem měl kamaráda, nějakého Vylíka Nyklíčka, který s náma
sousedil zahradou. Jeho tatínek byl majitelem hotelu, tehdá se jmenoval ten hotel Republika, teď už snad tam ten
hotel není. Jeho zastřelili, pokud vím Němci, že měl doma nějaké zbraně a mého kamaráda Vildu zastřelili na
hranici, když utíkal po osmačtyřicátém roce pryč. Pak jsme tady znali kluky Lochmanovy. Pan Lochman byl krejčí,
ten nám šil gatě a ti bydleli hned za náměstím. Vlevo na té samé ulici bydleli Burešovi a ta Jarmila Burešová se
potom stala manželkou mého strýce Oty. Takže to je tak propojený, že není pamětníka. Pak pamatuju pana doktora
Pacáka. Doktor Pacák bydlel tam někde u mostu přes Úpu, na Červinkovy, ti tady bydleli, někde na tom kopci nad
divadlem měli vilku. Ti potom taky utekli. A pak jsme tady ještě měli hrob.
Jak to u Vás začalo s filmařinou?
Tak táta byl kameraman, režisér, filmař, fotograf, etnograf, muž, jak se o něm říkalo, devatera řemesel a já jsem to
nějak potatil, tohleto. Já jsem vlastně taky dělal kameru, střih, režii, stavěl jsem si sám kulisy, dělal jsem animaci,
namlouval jsem filmy, cestoval a tak jsem se bavil. Měl jsem krásný život.
(poznámka autorky: jeho asi nejznámějším dílem je seriál Kamarádi)
Co děláte v současné době?
Teď se léčím. Jsem po operaci páteře, po operaci kolene a po operaci Achillovy šlachy, takže chodím trochu jako
stařec. Ale jinak mi nic není. Dokonce si některé věci i pamatuju. To jsem byl u paní doktorky neuroložky a stěžoval
jsem si na to svoje tělo a ona říká: „ No, s tou hlavou to je ještě docela slušný.“ A já říkám: „No nevím, jsem
zapomnětlivej.“ A ona říká: „ A když jdete na záchod, sundáte si kalhoty?“ Já říkám: „No to jo.“ A ona říká: „ No
vidíte, tak co chcete?“
(připravila Daniela Mikešová)

Žvýkačka je fenomén. Jak jinak označit ten malý kousek hmoty,
který v různých podobách a obměnách prošel tisíciletími a stále
má své fanoušky. V historických pramenech nalezneme, že již
staří Řekové žvýkali pryskyřici ze stromů.
Podobně i Mayové ve Střední Americe před více než 1000 lety
žvýkali šťávu z gumovníku a Indiáni v Nové Anglii zase mízu ze
smrku. Tento zvyk začali později napodobovat i bílí
přistěhovalci, kteří začali sbírat ztvrdlou pryskyřici a vyrábět si z
ní svoji domácí žvýkačku přidáním včelího vosku.
První žvýkačka vyrobená k obchodním účelům se objevila až roku 1848 a jako u všeho
nového trvalo nějaký čas, než si našla cestu ke spotřebiteli a začala se ve větším prodávat.
První patent na žvýkačku obdržel v prosinci 1869 William Finley Semple z Ohia. Semple
však žvýkačku nikdy komerčně nevyráběl.
Ve stejném roce fotograf a vynálezce Thomas Adams, při svém nezdařeném pokusu o
vulkanizaci kaučukové šťávy, vyrobil omylem žvýkací hmotu. Adams se pokusil nejdříve
prorazit se svou žvýkačkou v místním obchodě. Žvýkačka šla na odbyt. V roce 1871 si tak
nechal patentovat stroj na výrobu žvýkačky a začal vyrábět první ochucené žvýkačky s
lékořicí pod názvem „Black Jack“, které sklidily obrovský úspěch. Proto Adams
pokračoval se zavedením ovocné žvýkačky Tutti-Frutti. V té době také změnila žvýkačka
tvar z beztvarých hrudek na tyčinky. Adamsovy žvýkačky byly prvním zbožím, které se
začalo prodávat v prodejních automatech v New Yorku v roce 1888.
Před 120 lety se objevuje na žvýkačkovém trhu značka Wrigley, která se stala
celosvětovým pojmem. Charakteristické balení v plátcích po pěti kusech samostatně
balených se objevilo ve 40. letech 20. století. Tak také poznala žvýkačku válečná generace
v Evropě.
Poslední historicky významnou novinkou bylo zavedení žvýkačky bez cukru v 50. letech
minulého století.
Pro výrobu žvýkaček se dříve využívaly různé druhy přírodních pryskyřic. Ty se dnes nahrazují uměle vyrobenou
pryskyřicí nebo směsí umělé a přírodní pryskyřice. Další nezbytnou součástí žvýkačky je změkčovadlo, díky
němuž zůstává hmota pružná a poddajná. Proto, aby žvýkačka získala svou příjemnou sladkou chuť, obsahuje
sladidla. V posledních letech se používají náhradní sladidla jako např. xylitol nebo sorbitol, které jsou šetrné k
zubům, účinně zabraňují tvorbě zubního plaku a bojují proti zubnímu kazu.
Zkuste si na soutěžní kupón tipnout, ve kterém roce se objevila na trhu značka Wrigley. Nápovědu najdete
v textu! Ten z vás, kdo uhádne nebo bude nejblíže, vyhraje cenu!

Víte, že?
Největší vyrobený kousek žvýkačky byl velký jako 10 000 kousků žvýkačky slepených dohromady a byl
představen v roce 1974?
K vypěstování dostatečného množství máty pro žvýkačky s příchutí Spermint je ročně potřeba polí o rozloze 16
300 fotbalových hřišť?
První žvýkačka byla patentovaná v roce 1891 Williamem F. Semplem z Ohia?
Pokud byste každý kousek žvýkačky, který byl za rok na světě vyroben, přiložili svým koncem k sobě, žvýkačky
by obepnuly planetu Zemi po jejím obvodu devatenáctkrát?
Zemí s nejvyšším počtem výrobních dílen na žvýkačky je Turecko, kde se vyskytuje 60 takových dílen?
Žvýkačku přilepenou ve vlasech nejlépe odstraníte tak, že si mezi prsty vetřete burákové máslo a žvýkačku tak
pohodlně z vlasů stáhnete?
Japonští chemici vynalezly Náladovou žvýkačku, jejíž barva se změní v závislosti na tom, jestli jste veselí,
smutní, naštvaní, zamilovaní atd.?
Žvýkání žvýkačky vám pomůže udržet se a neplakat, když už máte na krajíčku?
Nové studie ukazují, že díky žvýkání žvýkaček jsou lidé chytřejší, protože žvýkání podporuje paměť a funkce
mozku?
(stránku připravil Martin Dytrych)

Pospojuj čísla od 1 do 11, jak jdou za sebou, a domaluj
obrázek. Pak si ho můžeš vybarvit. Co vznikne?

Dokážeš projít písmenkem C?

Je to rod největších žijících primátů. Žijí na zemi a jsou převážně býložravé.
Obývají lesy střední Afriky. Jejich DNA je z 98 až 99 % shodné s DNA
člověka a po šimpanzích jsou nejbližšími příbuznými člověka.
Pohybují se zvláštní chůzí, kdy se opírají o kotníky předních končetin.
Dospělí samci měří 165-175 cm a váží 140-204,5 kg, byl však v přírodě
zaznamenán i jedinec vysoký přes 183 cm a vážící 225 kg. Dospělé samice
často váží jen polovinu hmotnosti plně vyvinutého samce.
Živí se hlavně ovocem, listy a výhonky.
Pokud si nejste ještě jisti, nabízíme vám tyto možnosti:
a) Šimpanz
b) Gorila
c) Orangutan

Co znamená u muže IQ? ... Inteligenční Qocient. A co znamená IQ u žen? ... Intenzitu Qokání.
Přijde chlapík s pěkně rozbitou hlavou k doktorovi, doktor na něj: „Copak se vám, stalo?“ „Ale, takhle stojím a
najednou proti mě raketa a prásk přímo do hlavy. Oklepu se a najednou prase a prásk přímo do hlavy. Otevřu oči a
proti mě kůň a řach do hlavy. Padl jsem na zem. Vstávám a najednou lokomotiva a prásk přímo do hlavy. Strašný
rány!“ „Raketa, prase, kůň, lokomotiva,“ brblá si doktor a vypisuje průvodku na psychiatrii, „bylo tam ještě něco?“
„Jo, pak přišel nějakej chlap a ten kolotoč vypnul!“
Okolní vesmír existuje, protože se bojí být na stejné planetě jako Chuck Norris.
Stojí smrtka u dveří bytu a povídá: „Dobrý den, odčítání lidu.“
Víte, proč kopali policajti za garáží díru? Protože jim chcípnul motor...

Narodil se 20. října 1952. Je to český dostihový jezdec, chovatel a trenér. S osmi
vítězstvími ve Velké pardubické a s mnoha dalšími jezdeckými a trenérskými
úspěchy je největší postavou českého dostihového sportu. Dne 28. října 2009 mu
byla udělena Medaile Za zásluhy.
Jeho cesta ke koním nebyla přímá a jednoduchá. Svědčí o tom i přehled povolání,
která vykonával. Začínal jako chovatel a ošetřovatel koní v Tlumačově, poté byl
pomocným dělníkem na stavbě televizního vysílače na Pradědu, strojníkem
lyžařského vleku a později vedoucím lyžařského střediska tamtéž. V osmadvaceti
letech se vrátil k ježdění koní u nás a jezdil také v Německu. Roku 1994 se stal
trenérem dostihových koní a majitelem firmy Jovan.
Pokud znáte jeho jméno, napište ho na soutěžní kupón.

(stránku připravili Aneta Staníková a Martin Dytrych)

Školní preventistka PaedDr. Věra Nývltová připravila na pátek 9. března 2012 další z řady preventivních akcí, která
byla tentokráte zaměřena na děvčata ze 6. ročníku. Dívky se při besedě s gynekoložkou Oblastní nemocnice v
Trutnově MUDr. Martinou Hrůzovou dozvěděly bližší podrobnosti o změnách, jež v jejich těle probíhají během
období dospívání, jejich vnějších projevech i případných problémech, o zásadách správné hygieny a oblékání,
základní informace o gynekologickém vyšetření a rizicích předčasného zahájení sexuálního života. Paní doktorka
rovněž ochotně odpověděla na dotazy našich žákyň.
Sympatické paní doktorce děkujeme za ochotu a čas, našim děvčatům pak za pěkné chování a pečlivě připravený
seznam dotazů.
(Renata Kafková)

V probíhajícím školním roce se na předních místech ve sběru baterií objevila Leonka Kubasová (2.A), která
nasbírala úctyhodných
4 411 kusů. Kryštof Vojtěch ze 3.A jich odevzdal dokonce 4 500 kusů. Za svoji píli si mohli vybrat drobné dárky
od společnosti Recyklohraní. A jaké ceny si nakonec zvolili? Leonka si vybrala velkou soupravu na kreslení a
knihu o houbách, Kryštof knihu o našich hradech a 8G flash USB disk.
Také nám ochotně zodpověděli několik otázek: 1. Odkud
získáváš takové množství baterií? L: Od známých, od
strejdy z elektra, taťka z práce a z obecního úřadu. K:
Všude, kde se dá.
2. Kdo ti se sběrem pomáhá? L: Pomáhá mi celá rodina. K:
Hlavně rodina. 3. Jak se ti dárek líbí a k čemu jej využiješ?
L: Líbí se mi moc. Naučím se něco o houbách, ráda je totiž
sbírám, ale nejím je. Baví mě také malovat a tak „color
studio“ určitě nebude zahálet. K: Knížku už čtu a na flash
disk si nahraji filmy.
Děkujeme oběma pilným sběračům za odpovědi a přejeme jim
další „sběratelské“ úspěchy.
(Jaromír Beránek)

Stejně jako v minulých letech, tak i v letošním roce jsme se jako škola zúčastnili veřejné sbírky na podporu chovu
koní. Chovem se zabývá občanské sdružení CPK – CHRPA se sídlem v Rokytně nedaleko Pardubic. Jejich cílem je
chov a výcvik koní pro ústavy a léčebny v celé České republice, kde se léčí nejrůznější zdravotní problémy
prostřednictvím jízdy na koni – tzv. hiporehabilitací.
Vlastní sbírka proběhla formou prodeje „Hopíků“ s motivem koní. Zakoupením těchto předmětů přispěla řada žáků i
učitelů naší školy k nákupu a chovu koní, k budování výcvikového areálu a posloužili tím dobré věci. A kolik že jsme
nakonec vybrali? Na konto veřejné sbírky bylo zasláno 725,- Kč. Nezbývá, než všem dobrovolným „dárcům“
upřímně poděkovat.
(Jaromír Beránek)

Ve středu 7. března bylo v tělocvičně naší školy zahájeno dvoudenní klání basketbalistů ze škol úpického okrsku.
První den se utkala družstva starších žáků. Naši kluci zahájili velkolepým vítězstvím na Rtyní v Podkrkonoší
v poměru 11 : 0! Druhý zápas však našim baskeťákům srazil hřebínek. Prohláli totiž se ZŠ Úpice – Lány 0 : 10.
Tento výsledek vrátil naše družstvo zpět na zem. V dalších zápasech kluci zabojovali a po vítězstvích nad
gymnáziem a ZŠ Malé Svatoňovice 9 : 7, resp. 12 : 7, obsadili hezké druhé místo. Za vzornou snahu a úsilí v turnaji
všem našim klukům děkuji.
(Václav Král)

V tento den odehrály svůj turnaj i starší dívky. I přes některé drobné chyby předvedly velmi dobrý výkon. Dokázaly
porazit protihráčky z Malých Svatoňovic a místního gymnázia. Především utkání s prvně jmenovaným soupeřem
bylo velmi tvrdé a emočně vypjaté. Dvě porážky od Rtyně a ZŠ Úpice - Lány pak znamenaly celkově třetí místo.
(Šárka Paulusová)

Ve čtvrtek 8. března pokračovalo basketbalové klání mezi školami našeho okrsku turnajem mladších žáků. Těm
se vstup do turnaje nevydařil. Po chaotické hře jsme podlehli nejlepšímu týmu (ZŠ Úpice – Lány) vysoko 2 : 20.
Potom následovali lehčí soupeři. Nad Rtyní jsme zvítězili 8 : 2 a nad Malými Svatoňovicemi dokonce 17 : 0.
Poslední tým v turnaji však byl již opět nad naše síly. Po prohře 4 : 10 jsme obsadili konečné 3. místo.
(Václav Král)
Velká snaha, kterou „zhatily“ nepřesné nahrávky a neschopnost trefit se do soupeřova koše. Tak lze stručně
charakterizovat vystoupení našich mladších žákyň (6. – 7.r.) ve čtvrtek 8. března 2012 odpoledne. Všechna svá
čtyři utkání děvčata prohrála, nejvíce nás však mrzela úvodní prohra s týmem Malých Svatoňovic, neboť celé
utkání bylo velmi vyrovnané a výsledek nebyl do poslední chvíle rozhodnut. V konečném účtování naše mladší
žákyně obsadily páté místo. Všem reprezentantkám patří poděkování za reprezentaci školy.
(Šárka Paulusová)

V úterý 27. března byla tělocvična ZŠ Bratří Čapků vyhrazena vybíjené. Konal se totiž turnaj smíšených družstev
žáků 2. – 3. ročníku. Naše družstvo neponechalo nic náhodě a porazilo všechny své soupeře – tedy družstva ZŠ
Úpice – Lány, ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší a ZŠ Malé Svatoňovice. Po roční pauze tak můžeme konstatovat, že
jsme opět zvedli nad hlavy pohár pro nejlepší družstvo.
Všem našim reprezentantům děkujeme a přejeme hodně dalších úspěchů.
(Martin Dytrych)
Naši školu reprezentovali:
Matěj Buryšek, Anita Čapková, Michal Černý, Eva Krouželová, Martin Křížek, Leona Kubasová, Matyáš Lacko,
Karolína Matysková, Eliška Mesnerová, Pavel Sobolík, Martin Staník a Julie Térová
BČ
BČ
ÚL
RT
MS

4 : 10
8 : 15
4 : 11

ÚL
10 : 4
4:7
6:8

RT
15 : 8
7:4

MS
11 : 4
8:6
4:1

1:4

Vysvětlivky:
BČ = Základní škola Bratří Čapků Úpice
ÚL = Základní škola Úpice – Lány
RT = Základní škola a základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší
MS = Základní škola Malé Svatoňovice

body
6
4
2
0

skóre
36 : 16
19 : 20
16 : 23
11 : 23

pořadí
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

4.A
3.A
4.B
2.A
1.A
5.A
6.A
1.B
8.A
7.A
9.A

Průběžné pořadí tříd ve sběru papíru a nejlepší sběrači tříd
(stav k 21. 3. 2012)
265,37 kg/žáka
Jan Jansa
97,54 kg/žáka
Kryštof Vojtěch
86,88 kg/žáka
Matyáš Nývlt
86,35 kg/žáka
Johanka Cachová
72,37 kg/žáka
Petr Vrána
57,24 kg/žáka
Renata Galuščáková
29,89 kg/žáka
Lukáš Čudka
20,32 kg/žáka
Jan Hruška
14,65 kg/žáka
Jiří Zákravský
11,25 kg/žáka
Otakar Bárta
10,21 kg/žáka
Miloslav Nývlt

3 450,0 kg
712,0 kg
1 110,0 kg
430,0 kg
1 065,0 kg
448,0 kg
348,0 kg
168,0 kg
355,0 kg
270,0 kg
89,0 kg

Odměnou nejlepším bude opět finanční příspěvek na výlet či exkurzi: 1. místo – 1.200,- Kč; 2. místo – 900,- Kč;
3. místo – 600,- Kč; 4. místo – 400,- Kč a 5. místo – 200,- Kč. Na závěr školního roku budou vyhodnoceni a
odměněni i nejlepší sběrači v rámci jednotlivých tříd. Podmínkou je minimálně 100 kg doneseného papíru.
Celkem jsme již sebrali 16 010,0 kg papíru, což představuje průměr na jednoho žáka 59,30 kg. Pro porovnání
v loňském roce jsme měli sesbíráno 31 454,0 kg s průměrem 114,38 kg na žáka. Dohromady jsme k 21.3. také
sesbírali 25 029 vybitých baterií (k 23.3.2011 to bylo 16.591).
Sběr papíru - nejlepší jednotlivci:
Jan Jansa (4.A)
3 450,0 kg
Matyáš Nývlt (4.B)
1 110,0 kg
Petr Vrána (1.A)
1 065,0 kg
Kryštof Vojtěch (3.A)
712,0 kg
Milan Ševc (3.A)
620,0 kg
Bára Procházková (4.A)
500,0 kg
Eliška Mesnerová (3.A)
468,0 kg
448,0 kg
Renata Galuščáková (5.A)
Johanka Cachová (2.A)
430,0 kg
Ondřej Toman (4.B)
355,0 kg
Jiří Zákravský (8.A)
355,0 kg
Jan Krejcar (4.A)
350,0 kg
Andrea Čudková (5.A)
348,0 kg
348,0 kg
Lukáš Čudka (6.A)
Barbora Müllerová (5.A)
332,0 kg
Martin Křížek (3.A)
316,0 kg
Jakub Dytrych (6.A)
304,0 kg
Anna Marie Řeháková (4.A)
294,0 kg
Otakar Bárta (7.A)
270,0 kg

Sběr vybitých baterií:
Kryštof Vojtěch (3.A)
Leona Kubasová (2.A)
Jiří Šťovíček (5.A)
Jan Frydrych (3.A)
Tereza Zárubová (1.B)
Daniel Benko (2.A)
Petr Vrána (1.A)
Milan Ševc (3.A)
Lenka Hrušková (4.A)
Johanka Cachová (2.A)
Karolína Matysková (3.A)
Renata Galuščáková (5.A)

7 000 ks
6 571 ks
3 600 ks
1 500 ks
1 168 ks
1 074 ks
1 029 ks
886 ks
555 ks
441 ks
430 ks
157 ks

Johanka Cachová je
novým lídrem ve sběru
plastových kelímků.

(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)

Taktéž v rámci sběru plastových lahví, kelímků, víček a kovových víček na závěr školního roku
vyhodnotíme a odměníme nejlepší sběrače!
Sběr plastových lahví
Sběr plastových kelímků
Daniela Maršíková (2.A)
4 710 ks
Johanka Cachová (2.A)
6 320 ks
Jan Jansa (4.A)
2 973 ks
Jiří Zákravský (8.A)
4 738 ks
Leona Kubasová (2.A)
1 821 ks
Kamila Grundová (9.B)
3 710 ks
Anna Marie Řeháková (4.A) 1 695 ks
Renata Galuščáková (5.A)
2 791 ks
Petr Vrána (1.A)
1 249 ks
Tomáš Marek (1.A)
2 650 ks
Evelína Polová (2.A)
1 205 ks
Jakub Mádr (1.A)
2 495 ks
Petr Vrána (1.A)
2 318 ks
Daniel Marek (5.A)
900 ks
Klára Zárubová (1.B)
895 ks
Tadeáš Haase (6.A)
1 650 ks
895 ks
Miroslav Gabčan (2.A)
1 645 ks
Lukáš Čudka (6.A)
Tadeáš Haase (6.A)
610 ks
Leona Kubasová (2.A)
1 605 ks
Vojtěch Hejna (1.B)
494 ks
Tomáš Kuťák (2.A)
1 077 ks
Johanka Cachová (2.A)
426 ks
Jiří Pecháček (3.A)
1 070 ks
Matyáš Nývlt (4.B)
336 ks
Tomáš Koukol (9.B)
890 ks
Zdeněk Pastorčák (1.B)
308 ks
Anna Koukolová (3.A)
870 ks
Otakar Bárta (7.A)
250 ks
Dohromady jsme k 21.3. sesbírali 20.039 plastových lahví (k 23.3.2011 to bylo 25.718) a 43.490 plastových
kelímků (k 23.3.2011 to bylo 35.392).
Sběr plastových víček
Petr Rychlík (6.A)
Jan Frydrych (3.A)
Lucie Pospíšilová (7.A)
Jakub Dytrych (6.A)
Johanka Cachová (2.A)
Karolína Matysková (3.A)
Karolína Součková (4.A)
Daniel Kadaník (7.A)
Pavel Benko (4.A)
Ondřej Toman (4.B)
Jan Jansa (4.A)
Renata Galuščáková (5.A)
Jiří Šťovíček (5.A)
Leona Kubasová (2.A)
Jaromír Jansa (2.A)
Dominik Grund (1.B)
Martin Křížek (3.A)
Vanesa Neureiterová (1.A)
Vivien Winterová (1.B)
Milan Ševc (3.A)
Jiří Zákravský (8.A)
Kateřina Šprincová (5.A)
Lukáš Čudka (6.A)
Anna Skřivánková (4.A)
Petr Vrána (1.A)
Filip Luštinec (4.A)
Nikola Winklerová (2.A)
Rozálie Térová (1.A)
Bára Procházková (4.A)
Jakub Mádr (1.A)
Dominik Endlich (4.A)

32 100 ks
28 800 ks
20 700 ks
20 200 ks
20 100 ks
20 000 ks
10 830 ks
10 716 ks
9 700 ks
9 500 ks
9 080 ks
7 716 ks
7 139 ks
6 971 ks
6 890 ks
5 823 ks
5 740 ks
5 200 ks
5 060 ks
4 956 ks
3 867 ks
3 329 ks
3 200 ks
3 129 ks
2 977 ks
2 750 ks
2 542 ks
2 457 ks
2 450 ks
2 427 ks
2 400 ks

Sběr kovových víček
Karolína Matysková (3.A) 125 550 ks
Jan Jansa (4.A)
68 040 ks
Ondřej Toman (4.B)
24 000 ks
Kateřina Šprincová (5.A) 22 500 ks
Tomáš Kuťák (2.A)
16 087 ks
Pavel Benko (4.A)
15 900 ks
Jakub Dytrych (6.A)
10 500 ks
Andrea Čudková (5.A)
9 417 ks
Eliška Mesnerová (3.A)
8 820 ks
Petr Vrána (1.A)
7 111 ks
Leona Kubasová (2.A)
5 997 ks
Vojtěch Banýr (1.B)
4 770 ks
Renata Galuščáková (5.A) 4 063 ks
Sebastian Ludvigh (1.A)
3 830 ks
Dominik Grund (1.B)
3 829 ks
Jiří Zákravský (8.A)
3 733 ks
Adéla Roženská (1.B)
3 550 ks
Jan Roženský (5.A)
3 550 ks
Petr Hruška (1.B)
3 380 ks
Vivien Winterová (1.B)
3 138 ks
Lenka Hrušková (4.A)
3 132 ks
Lukáš Kejzlar (4.A)
3 000 ks
Evelína Polová (2.A)
2 959 ks
Milan Ševc (3.A)
2 874 ks
Aneta Staníková (8.A)
2 650 ks
Karolína Součková (4.A)
2 630 ks
Veronika Koperová (2.A) 2 463 ks
Martin Staník (3.A)
2 300 ks
Šimon Hurdálek (2.A)
2 120 ks
1 960 ks
Miroslav Gabčan (2.A)
Matyáš Nývlt (4.B)
1 823 ks

Dohromady jsme k 21.3. sesbírali 319.614 plastových víček (k 23.3.2011 to bylo 359.070) a 387.646
kovových víček (k 23.3.2011 to bylo 552.159).
(stránku připravil Martin Zakouřil ve spolupráci se Šárkou Paulusovou)

Semifinále:
ČCHS VÝSTAVNÍCH KANCŮ – OLD STARS 1 : 2 (5 : 6 po prodloužení, 4 : 8, 9 : 2)
SLAVOJ ÚPICE – FC ŇOUMOV 3 : 0 (8 : 3, 7 : 1, 10 : 0)
Vítězná družstva postupují do finále. Finálovou účast už má jistou mužstvo SLAVOJ ÚPICE. Mužstva OLD
STARS a ČCHS VÝSTAVNÍCH KANCŮ budou ještě dohrávat svou sérii. FC ŇOUMOV bude hrát o 3.
místo. Série se hrají na tři vítězné zápasy.
Kanadské bodování vyřazovací části:
Z B
Br + A
1.
Martin Zakouřil
6
44
33 + 11
2.
Martin Dytrych
6
33
15 + 18
3.
Petr Rychlík
7
16
12 + 4
4.
Vojtěch Kubec
7
15
9+6
5. – 6.
Jakub Fejfar
3
11
9+2
Martin Kubiček
3
11
9+2
7.
Ladislav Záliš
3
11
7+4
8.
Viktor Kejzlar
3
11
6+5
9.
Daniel Souček
3
10
6+4
10.
Pavel Šrejber
3
7
7+0
11.
Tomáš Balcar
3
7
6+1
12.
Lukáš Aman
4
6
5+1
13.
Vojtěch Levinský 3
6
3+3
14.
Petr Vlček
4
5
5+0
15. – 16. Zdeněk Ledvina 3
5
3+2
Dominik Rychlík 3
5
3+2
17.
Pavel Růžička
4
5
1+4
18.
Tadeáš Haase
7
4
1+3
19.
Jakub Dytrych
7
4
0+4
20.
Petr Formánek
4
2
0+2
21.
Filip Kunc
3
1
0+1

4
3
2

Počet nastřelených tyčí:
– ČCHS VÝSTAV. KANCŮ
– FC ŇOUMOV
– SLAVOJ ÚPICE
– FC JUNIOŘI
– OLD STARS

Průměrný počet střel na 1 zápas:
26,00 – OLD STARS
23,67 – SLAVOJ ÚPICE
23,33 – ČCHS VÝST. KANCŮ
16,67 – DISASTER
10,71 – FC ŇOUMOV
7,50 – FC JUNIOŘI

Vysvětlivky:
Z
= počet odehraných zápasů mužstva
B
= počet získaných kanadských bodů
Br + A = počet vstřelených branek a asistencí
STATISTIKY BRANKÁŘŮ:
Úspěšnost zásahů:
90,00 % – Jiří Zákravský
79,22 % – Filip Kunc
78,57 % – Ladislav Záliš
72,72 % – David Nývlt
71,88 % – Vojtěch Kubec
66,67 % – David Vlček
65,82 % – Tadeáš Haase
58,82 % – PetrFormánek
51,11 % – Radim Kejzlar

Čisté konto po dobu
13 min – Tadeáš Haase
13 min – Jiří Zákravský
7 min – Vojtěch Kubec
Počet vychytaných nul:
1 –
Tadeáš Haase
1 –
Jiří Zákravský
Prům. počet zásahů na 1 zápas:
20,33 – Filip Kunc
20,00 – David Vlček

VÍŠ, KDY BYL ZKONSTRUOVÁN PRAPŘEDEK DNEŠNÍCH TELEVIZÍ? V roce 1884.
POZNÁŠ, O KTERÉ ZVÍŘE SE JEDNÁ? c) Velbloud jednohrbý.
VÍŠ, JAK SE TENTO SPORTOVEC JMENUJE? Lukáš Bauer.
ŘEŠENÍ SOUTĚŽE V ANGLICKÉM JAZYKU: TELEVISION.
(Martin Dytrych, Silvie Žďárská)

Pondělí, 2. dubna:
Úterý, 3. dubna:
Středa, 4. dubna:

Úterý, 10. dubna:
Středa, 11. dubna:
Čtvrtek, 12. dubna:
Pátek, 13. dubna:

Pondělí, 16. dubna:
Úterý, 17. dubna:
Středa, 18. dubna:
Čtvrtek, 19. dubna:
Pátek, 20. dubna:

Pondělí, 23. dubna:
Úterý, 24. dubna:
Středa, 25. dubna:
Čtvrtek, 26. dubna:
Pátek, 27. dubna:

1
2
1
2
1
2

-

Asijská kuřecí pánev, rýže
Pizza
Moravský vrabec, bramborový knedlík, zelí
Rýžová kaše s čokoládou
Bavorská sekaná, bramborová kaše
Plněné tortily

1
2
1
2
1
2
1
2

-

Cikánská hovězí pečeně, těstoviny
Povidlové taštičky
Ryba v sýrovém těstíčku, brambor
Drůbeží rizoto
Uzené maso, hrachová kaše, okurka
Vepřový prejt, brambor, zelí
Kuře na paprice, knedlík
Krkonošský bramborák

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Mexický guláš, rýže
Vanilkové knedlíky se zakysanou smetanou a malinami
Zapékané brambory
Játra na cibulce, knedlík
Masové koule v rajské omáčce, těstoviny
Tvarohové smaženky
Vepřová roláda, chlupatý knedlík
Boloňské špagety
Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše
Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, zelí

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

-

Čevabčiči, brambor, obloha
Borůvkové knedlíky
Bratislavské vepřové plecko, knedlík
Neapolské nudle
Kuře po slovácku, rýže
Bramborový guláš, pečivo
Zapékaná ryba, bramborová kaše
Špekové knedlíky, zelí
Tatarské azu, těstoviny
Smažené bramborové krokety, špenát
Dobrou chuť!

Pondělí, 30. dubna:

1
2

-

Květákové řízečky, šťouchané brambory
Hovězí maso v okurkové omáčce, knedlík

Vybírání stravného na duben: čtvrtek 29. 3., pátek 30. 3. (7.30 – 11.30)
Cena obědů:

pro žáky ve věku 7 – 10 let ……............ 18 obědů x 23 Kč = 414 Kč
pro žáky ve věku 11 – 14 let …….......... 18 obědů x 25 Kč = 450 Kč
pro žáky ve věku nad 15 let ……........... 18 obědů x 26 Kč = 468 Kč
pro veřejnost …………………….......... 18 obědů x 50 Kč = 900 Kč
(výdej obědů pro veřejnost: 11.15 – 11.35, 12.20 – 12.30, 13.00 – 13.25)
(Pavlína Blehová)

(Ne)oficiální časopis ZŠ Bratří Čapků Úpice. Všechna práva vyhrazena.
Články vyjadřují stanovisko redakce, nikoliv školy!
Své příspěvky do dubnového čísla dávejte do 25. 4. p. Dytrychovi nebo je zasílejte na: trhlej.svet@seznam.cz.
Redakční rada: Martin Dytrych, Aneta Staníková
Kde všude mě najdete?
V tašce každého žáka a zaměstnance naší školy a samozřejmě i v našem archivu.
Kde jinde si mě ještě můžete přečíst?
V městské knihovně či Okresním archivu v Trutnově.
A odkud si mě můžete odnést domů?
Ze školní jídelny nebo z městského úřadu, kde bude vždy několik desítek výtisků k dispozici.

POSLEDNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE – TENTOKRÁT VELIKONOČNÍ
03. 04. - Velikonoční tvořeníčko (školní jídelna, začátek v 16.00) ... více na 2. str.
NA OBZORU JSOU DALŠÍ VÍKENDOVKY
05. 04. - 07. 04. - Víkendovka pro žáky 2. stupně „The Voyager“ ... více na 2. str.
13. 04. - 14. 04. - Zdravotnická víkendovka
ZNÁMKY, TĚŠTE SE!
16. 04. - Pedagogická rada
19. 04. - Rodičovské schůzky (1. stupeň od 15.00, 2. stupeň formou konzultací od 16.00)
DEN ZEMĚ
19. 04. - Celoškolní projekt „Voda“ ... více na 2. str.
20. 04. - Den Země
20. 04. - Brigáda žáků 7.A v ZOO
REJ ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ
30. 04. - Oslavy Filipojakubské noci (Náměstí T.G.M., začátek v 18.00, poté průvod na Dlouhé Záhony)
SPORTOVNÍ AKCE
03. 04. - Okrskové kolo ve vybíjené žáků 6. ročníku
(pořadatel: ZŠ Bratří Čapků, od 8.30 dívky, od 13.00 chlapci)
12. 04. - Okrskové kolo v přehazované žáků 6. – 7. ročníku
(pořadatel: ZŠ Bratří Čapků, od 8.30 dívky, od 13.00 chlapci)
12. 04. - Okrskové kolo v piškvorkách (pořadatel: ZŠ Úpice – Lány, žáci 1. – 5. ročníku, od 13.00)
25. 04. - Okrskové kolo Zdravotnického víceboje
(pořadatel: ZŠ Úpice – Lány + ZŠ Havlovice + ČCK Úpice, od 13.00)
OSTATNÍ AKCE
02. 04. - Velikonoce u Studánky (výlet školní družiny do Malých Svatoňovic)
11. 04. - Okresní kolo Matematické olympiády Z 6 – 8 (Gymnázium Trutnov, od 8.30)
18. 04. - Krajské kolo Zeměpisné olympiády (Vít Levinský)
27. 04. - Vychází dubnové číslo školního časopisu
30. 04. - Uzávěrka výtvarné soutěže „Rozesmátý svět“
Bez termínu: Exkurze 4.A a 4.B do Trutnova
Preventivní program „Normální je nekouřit“ ve 3.A
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY: 05. 04. – 06. 04. 2011
PRAVIDELNÉ AKCE
Florbalová liga chlapců – 03. 04., 17. 04., 24. 04.
Turnaj v šipkách „301 single out“ – 13. 04., 20. 04., 27. 04.
Turnaj ve stolním fotbálku – hracími dny jsou úterý, středa, čtvrtek (přesné termíny jsou na nástěnce)
Turnaj ve stolním hokeji – hracími dny jsou středa, čtvrtek, pátek (přesné termíny jsou na nástěnce)
Turnaj v halové kopané – 04. 04., 11. 04., 18. 04., 25. 04.
Plavecký výcvik – každou středu
(stránku připravil Martin Dytrych)

